
পেয়ারা চাষের বিস্তাবরত বিিরণী  

ফসলের জাত েরররিরত 

ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বারর পেয়ারা-১ 

জনরিয় নাম : কারজ পেয়ারা 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উন্নত জাত 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

ফে উেবৃত্তাকার, শাঁস কিকলি, রবরি শক্ত ও পবশী। ফে আকালর বড়, িরত ফলের ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। বছলর দুবার ফে ধলর। মাত্র ৭-১০ 

রেন সাংরক্ষণ করা যায়। রিক্স মান ৮-১৩%। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১০০ - ১১৩ 

পেক্টর িরত ফেন (টন) : ২৮ টন 

িরত শতক বীজতোয় বীলজর েররমান : ৩০০ - ৬২৫ টি 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম - পসলেম্বর / মধ্য ববশাখ - মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

জুোই- আগি ও  জানুয়ারর-লফব্রুয়ারর 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োত বই, খন্ড-১, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

 

ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বারর পেয়ারা-২ 

জনরিয় নাম : পনই 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উন্নত জাত 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

ফে আকালর বড় ও পগাোকার। ফে োকলে েলুোভ সবুজ েয়। পভতলরর শাঁস সাো। িরত ফলের ওজন ৩৫০-৪০০ গ্রাম। বছলর দুবার ফে 

ধলর। মাত্র ৭-১০ রেন সাংরক্ষণ করা যায়। রিক্স মান ১০%। গাছ খালটা, পঝাোে। এনথ্রাকলনাজ ও ঢলে েড়া পরালগর িরত সাংলবেনশীে। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১০০ - ১২০ 

পেক্টর িরত ফেন (টন) : ২৫-৩০ 



িরত শতক বীজতোয় বীলজর েররমান : ৩০০ - ৬২৫ টি 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

আগি-লসলেম্বর ও রিলসম্বর-জানুয়ারর 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োত বই, খন্ড-১, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

 

 

ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বারর পেয়ারা-৩ 

জনরিয় নাম : পনই 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উফশী 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

ফে আকালর বড়। ফে োকলে েলুোভ সবুজ েয়। পভতলরর শাঁস োে। িরত ফলের গড় ওজন ১৮০ গ্রাম। বছলর দুবার ফে ধলর। মাত্র ৭-১০ 

রেন সাংরক্ষণ করা যায়। রিক্স মান ৮ %। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ৮০ - ৯০ 

পেক্টর িরত ফেন (টন) : ২০-২২ 

িরত শতক বীজতোয় বীলজর েররমান : ৩০০ - ৬২৫ টি 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

জুোই-আগি ও  জানুয়ারর-লফব্রুয়ারর 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োত বই, খন্ড-১, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

 

 



ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বারর পেয়ারা-৪ 

জনরিয় নাম : পনই 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট (বারর) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উন্নত জাত 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

বীজরবেীন, কিকলি রমরষ্ট্ স্বাে, রনয়রমত ফে পেয়, েীর্ ঘকাে (৮-১০ রেন) পেয়ারা রাখা যায়, পরাগ ও পোকামাকলড়র আক্রমণ কম। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১২০ - ১৪০ 

পেক্টর িরত ফেন (টন) : ৩০-৩৫ 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : খররফ-২ 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

জুন-আগি 

ফসে পতাোর সময় : 

পসলেম্বর-অলক্টাবর 

তলের উৎস : 

বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ওলয়বসাইট ২০/২/২০১৮। 

 

 

ফসল : পেয়ারা 

জাষতর নাম : িাউ পেয়ারা-১ 

জনবিয় নাম : পনই 

উদ্ভািনকারী িবতষ্ঠান : িাাংলাষেশ কৃবে বিশ্ববিদ্যালয় (বিএইউ) 

গড় জীিনকাল িায ়(বেন): ২১৯১ 

জাষতর ধরণ : উফশী 

জাষতর বিবশষ্ট্য : 

বামন জালতর পমৌসুমী পেঁয়ারা। রনয়রমত ফে পেয়। আকৃরত রিম্বাকার। েররেক্ক অবস্থায় পসানােী সবুজ। িরতটি ফলের ওজন ১৫০-৩০০ 

গ্রাম। রিক্স মান ১১.৬- ১২.৬%। 

শতক িবত ফলন (ষকবজ) : ১০০ - ১১০ 

িবত শতক িীজতলায় িীষজর েবরমান : ৩০০ - ৬২৫ টি 

উেষযাগী ভূবমর পেণী : মাঝাবর উচু 

উেষযাগী মাটি : পোআঁশ, এষেল-ষোআঁশ 

উৎোেষনর পমৌসুম : সারা িছর 



িেষনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসল পতালার সময় : 

জুোই-আগি ও রিলসম্বর-জানুয়ারর 

তষের উৎস : 

পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ)। 

 

 

ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বাউ পেয়ারা-২ 

জনরিয় নাম : রাঙা পেয়ারা 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উফশী 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

বামন জালতর পমৌসুমী পেঁয়ারা। রনয়রমত ফে পেয়। আকৃরত ঈিৎ পগাোকার পেলক রিম্বাকার। উেররভাগ অমসৃণ, শাঁস োে। েররেক্ক 

অবস্থায় পসানােী সবুজ। িরতটি ফলের ওজন ৩০০-৬০০ গ্রাম। রিক্স মান ৯.৭১-১২.৬৭%। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১০০ - ১১০ 

িরত শতক বীজতোয় বীলজর েররমান : ৩০০ - ৬২৫ টি 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

জুোই-আগি ও রিলসম্বর-জানুয়ারর 

তলের উৎস : 

পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ)। 

 

ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বাউ পেয়ারা-৩ 

জনরিয় নাম : পিৌধুরী পেয়ারা 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উফশী 



জালতর ববরশষ্ট্য : 

ফলের আকৃরত রিম্বাকার। উেররভাগ মসৃণ, শাঁস রক্তাভ েলুে। েররেক্ক অবস্থায় পসানােী সবুজ। িরতটি ফলের ওজন ১৫০ গ্রাম। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১০০ - ১১০ 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

জুোই-আগি ও রিলসম্বর-জানুয়ারর 

তলের উৎস : 

পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ)। 

 

 

ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বাউ পেয়ারা-৪ 

জনরিয় নাম : আলেে পেয়ারা 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উফশী 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

ফলের আকৃরত ঈিৎ পগাোকার পেলক রিম্বাকার। উেররভাগ অমসৃণ, শাঁস োে। েররেক্ক অবস্থায় উজ্জ্বে সবুজ। িরতটি ফলের ওজন ১১০ 

গ্রাম।  

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১০০ - ১১০ 

িরত শতক বীজতোয় বীলজর েররমান : ৩০০ - ৬২৫ টি 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

জুোই-আগি ও  জানুয়ারর-লফব্রুয়ারর 

তলের উৎস : 

পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ)। 

 



ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বাউ পেয়ারা-৫ 

জনরিয় নাম : ওভাে পেয়ারা 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উফশী 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

ফলের আকৃরত ঈিৎ পগাোকার পেলক রিম্বাকার। উেররভাগ অমসৃণ, শাঁস োে। েররেক্ক অবস্থায় উজ্জ্বে সবুজ। িরতটি ফলের ওজন ৩০০ 

গ্রাম। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১০০ - ১১০ 

িরত শতক বীজতোয় বীলজর েররমান : ৩০০ - ৬২৫ টি 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

জুোই-আগি ও  জানুয়ারর-লফব্রুয়ারর 

তলের উৎস : 

পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ)। 

ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বাউ পেয়ারা-৬ 

জনরিয় নাম : পজরে পেয়ারা 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উফশী 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

পেকটিন এর েররমাণ পবশী োলক বলে জযাম ও পজেী বতরীর উেলযাগী। শাঁস টুকটুলক োে। স্বাে অতযন্ত টক। ফলের বুনট নরম। অলমৌসুলম 

ফে পেয়। িরতটি ফলের ওজন ১২০-২৫০ গ্রাম। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১০০ - ১১০ 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 



ফসে পতাোর সময় : 

জুোই-আগি ও  জানুয়ারর-লফব্রুয়ারর 

তলের উৎস : 

পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ)। 

 

 

ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বাউ পেয়ারা-৭ 

জনরিয় নাম : পনই 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উফশী 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

বীজ শূন্য পগাে। বামন জালতর গাছ পঝাোলো েয়। আকৃরত পগাোকার। উেররভাগ মসৃণ, শাঁস োে। পভতরটি বীজ শূণ্য। রমষ্ট্তা ১৮ %। 

িরতটি ফলের ওজন ১১০ গ্রাম। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১০০ - ১১০ 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

জুোই-আগি ও  জানুয়ারর-লফব্রুয়ারর 

তলের উৎস : 

পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ)। 

 

 

ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : বাউ পেয়ারা-৮ 

জনরিয় নাম : পনই 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ) 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : উফশী 

জালতর ববরশষ্ট্য : 



বীজ শূন্য রিম্বাকার। বামন জালতর গাছ পঝাোলো েয়। আকৃরত পগাোকার। উেররভাগ মসৃণ, শাঁস োে। পভতরটি বীজ শূণ্য। রমষ্ট্তা ১৮ %। 

িরতটি ফলের ওজন ৩০০ গ্রাম। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১০০ - ১১০ 

িরত শতক বীজতোয় বীলজর েররমান : ৩০০ - ৬২৫ টি 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

জুোই-আগি ও  জানুয়ারর-লফব্রুয়ারর 

তলের উৎস : 

পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ)। 

 

 

ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : োই পেয়ারা 

জনরিয় নাম : োই পেয়ারা 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : োইল্যান্ড পেলক িবরতঘত 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ১৮২৫ 

জালতর ধরণ : উন্নত জাত 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

ঈিৎ পগাোকার পেলক পবলুনাকৃরত, উেররভাগ োেকা অমসৃণ, শাঁস পুরু ও কিকলি, বীলজর বে পছাট, শীতকালে পবরশ রমরষ্ট্, সাংরক্ষণ কাে 

পবশী, ফেন পবশী, ফলের ওজন ৩০০-৮০০ গ্রাম। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ১১০ - ১২০ 

িরত শতক বীজতোয় বীলজর েররমান : ৩০০ - ৬২৫টি 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

মাি ঘ-লসলেম্বর ও অলক্টাবর-মাি ঘ 

তলের উৎস : 

পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয় (রবএইউ)। 



ফসে : পেয়ারা 

জালতর নাম : স্বরূে কাঠি 

জনরিয় নাম : স্বরূে কাঠি 

উদ্ভাবনকারী িরতষ্ঠান : সনাতন 

গড় জীবনকাে িায ়(রেন): ২১৯১ 

জালতর ধরণ : স্থানীয় উন্নত 

জালতর ববরশষ্ট্য : 

আকার পছাট; শাঁস নরম. িরতটি ফলের ওজন ১২০-২৫০ গ্রাম। 

শতক িরত ফেন (লকরজ) : ৮০ - ৯০ 

িরত শতক বীজতোয় বীলজর েররমান : ৩০০ - ৬২৫ টি 

উেলযাগী ভূরমর পেণী : মাঝারর উচু 

উেলযাগী মাটি : পোআঁশ, এলটে-লোআঁশ 

উৎোেলনর পমৌসুম : সারা বছর 

বেলনর উেযুক্ত সময় : 

পম-লসলেম্বর/ মধ্য ববশাখ-মধ্য আরিন 

ফসে পতাোর সময় : 

জুোই-আগি ও  জানুয়ারর-লফব্রুয়ারর 

তলের উৎস : 

কৃিলকর রিরজটাে ঠিকানা ওলয়বসাইট, ১৬/১/২০১৮ 

 

 

পেয়ারা এর পুরষ্ট্মালনর তে 

ফসে : পেয়ারা 

পুরষ্ট্মান : 

িরত ১০০ গ্রাম পেয়ারালত ৮১ গ্রাম জেীয় অাংশ রলয়লছ । তাছাড়া অন্যান্য পুরষ্ট্গুণ পযমন  খরনজ েোে ঘ ০.৭ গ্রাম, আঁশ ৫.২ গ্রাম, খাদ্যশরক্ত 

৫১ (রকলোকযালোরর),আরমি ০.৯ গ্রাম, কযােরসয়াম ১০ (রমরেগ্রাম), কযালরাটিন ১০০ (মাইলক্রাগ্রাম), রভটারমন রব-১ ০.২১ 

(রমরেগ্রাম), রভটারমন রব-২ ০.০৯ (রমরেগ্রাম) ও শকঘরা ১১.২ গ্রাম ইতযারে রলয়লছ । 

তলের উৎস : 

কৃরি িাইরর, কৃরি তে সারভ ঘস, ২০১৭। 

 

পেয়ারা এর বীজ ও বীজতোর তে 

ফসে : পেয়ারা 

বণ ঘনা : ২ ফুট × ১.৫ ফুট আকালরর জায়গা পমলে রনলয় গতঘ বতরী করলত েলব। গতঘ পেলক গলতঘর দূরত্বঃ ৮.৭৫ োত পেলক ১৩ োত েয ঘন্ত 

েলত োলর। গলতঘ সালরর েররমাণঃ ১০-১৫ পকরজ েিা পগাবর/কলপাি, ২৫০ গ্রাম টিএসরে এবাং ২৫০ গ্রাম েটাশ সার গলতঘর মাটির সালে 

রমশালত েলব। এভালব ১০-১৫ রেন পরলখ রেলত েলব। গতঘ ভরাটঃ সার িলয়ালগর ের গতঘ ভরাট কলর ১০-১৫ রেন পরলখ রেলত েলব। 

িারা/কেম পরােণঃ পম পেলক পসলেম্বর মাস উেযুক্ত সময়। তলব োরন পসলির ব্যবস্থা োকলে সারাবছরই োগালনা যায়। গতঘ ভরালটর ১০-



১৫ রেন ের মাটি উেটোেট পুনরায় গতঘ খনন করলত েলব। িেলম েরেরেন সাবধালন রছলড় পফেলত েলব। এবালর পবর েলয় োকা রশকড় 

পকলট রেলত েলব। তারের গলতঘ িারা পসাজাভালব স্থােন করলত েলব। িারার পগাড়ার মাটি োেকাভালব িাে রেলয় শক্ত কলর রেলত েলব। খ ুঁটি 

পেয়া ও োরন পসিঃ িারা োগালনার ের একটি খটি রেলয় পেঁলধ রেলত েলব এবাং িলয়াজলন োরন রেলত েলব। 

বীজতো িস্তুতকরণ : গতঘ পেলক গলতঘর দূরত্বঃ ৮.৭৫ োত পেলক ১৩ োত েয ঘন্ত েলত োলর। গলতঘ সালরর েররমাণঃ ১০-১৫ পকরজ েিা 

পগাবর/কলপাি, ২৫০ গ্রাম টিএসরে এবাং ২৫০ গ্রাম েটাশ সার গলতঘর মাটির সালে রমশালত েলব। এভালব ১০-১৫ রেন পরলখ রেলত েলব। 

 

বীজতো েররিি ঘা : খ ুঁটি পেয়া ও োরন পসিঃ িারা োগালনার ের একটি খটি রেলয় পেঁলধ রেলত েলব এবাং িলয়াজলন োরন রেলত েলব। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

 

পেয়ারা এর িািেদ্ধরতর তে 

ফসে : পেয়ারা 

িািেদ্ধরত : 

সবরেলক ৬০ পসরিরমটার মালে গতঘ বতরর করুন। পরােন দুরত্ব েলত োলর ৩-৬ রম × ৩-৬ রম। গলতঘ সালরর েররমাণঃ ১০-১৫ পকরজ েিা 

পগাবর/কলপাি, ২৫০ গ্রাম টিএসরে এবাং ২৫০ গ্রাম েটাশ সার গলতঘর মাটির সালে রমশালত েলব। এভালব ১০-১৫ রেন পরলখ রেলত 

েলব। গতঘ ভরাটঃ সার িলয়ালগর ের গতঘ ভরাট কলর ১০-১৫ রেন পরলখ রেলত েলব। িারা/কেম পরােণঃ পম পেলক পসলেম্বর মাস উেযুক্ত 

সময়। তলব োরন পসলির ব্যবস্থা োকলে সারাবছরই োগালনা যায়। গতঘ ভরালটর ১০-১৫ রেন ের মাটি উেটোেট পুনরায় গতঘ খনন করলত 

েলব। িেলম েরেরেন সাবধালন রছলড় পফেলত েলব। এবালর পবর েলয় োকা রশকড় পকলট রেলত েলব। তারের গলতঘ িারা পসাজাভালব স্থােন 

করলত েলব। িারার পগাড়ার মাটি োেকাভালব িাে রেলয় শক্ত কলর রেলত েলব। খ ুঁটি পেয়া ও োরন পসিঃ িারা োগালনার ের একটি খটি রেলয় 

পেঁলধ রেলত েলব এবাং িলয়াজলন োরন রেলত েলব। 

বীজ পশাধন সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

জরম পশাধন সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট,৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

 

পেয়ারা এর মাটি ও সার ব্যবস্থােনার তে 

ফসে : পেয়ারা 

মৃরত্তকা : 

োরন জলমনা এমন পোয়াঁশ ভারর এঁলটে মাটি। 

 

মৃরত্তকা েরীক্ষা গলবিণাগালরর ঠিকানা : 

মৃরত্তকা সপে উন্নয়ন ইনরিটিউট রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

সার েরররিরত : 

সার েরররিরত রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

 

 

পভজাে সার পিনার উোয় : 

পভজাে সার শনাক্তকরণ সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

 

 

https://drive.google.com/open?id=13z6coSEx-hxOyrnzHxJR4rNQkgSkH1mJ
https://drive.google.com/open?id=1RkAalyDEaNQqkNZrIn5knFWuTSRJQ5z-
http://www.srdi.gov.bd/
https://drive.google.com/open?id=1gR790YRQov5sKrNPR5RB_90jp3Nj6ptd
https://drive.google.com/open?id=17AJ4Rop7x7UDu1bfNoVjYSiOSe5M8him


ফসলের সার সুোররশ : 

িরতবছর ফাল্গুন/লফব্রুয়ারী মালস ফুে আসার সমলয়, ববশালখর পশলি ফে ধরার সময়, পম মালস এবাং ভাদ্র পশলি/ পসলেম্বর মালস  ফে 

পতাোর ের রতন রকরস্তলত সার িলয়াগ করুন। সার পগাড়া পেলক ২.৫ োত দূর রেলয় যতদূর েয ঘন্ত িাোোে রবস্তার কলরলছ পস েয ঘন্ত মাটির 

সালে ভােভালব রমরশলয় রেন। ছলক সালরর েররমাণ পেওয়া েে। 

সালরর নাম বয়স (বছর) গাছ িরত সার 

কলপাি ১-৩ ৩-৫ পকরজ 

৩-৫ ৬-১০ পকরজ 

৬ এর উের ১২-১৩পকরজ 

ইউররয়া ১-৩ ৫০-৬৭ গ্রাম 

৩-৫ ৮৪-১৩৪ গ্রাম 

৬ এর উের ১৬৭ গ্রাম 

টিএসরে ১-৩ ৫০-৬৭ গ্রাম 

৩-৫ ৮৪-১৩৪ গ্রাম 

৬ এর উের ১৬৭ গ্রাম 

েটাশ ১-৩ ৫০-৬৭ গ্রাম 

৩-৫ ৮৪-১৩৪ গ্রাম 

৬ এর উের ১৬৭ গ্রাম 

গালছ সার িলয়ালগর ের এবাং খরার সময় রবলশি কলর ফলের গুটি আসার সময় োরন পসি রেন। তাছাড়া পগাড়ার আগাছা েররষ্কার ও মাটি 

পঢো পভলে রেন। মাটির  উব ঘরতা পভলে সালরর মাত্রা কম পবরশ করুন। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

 

পেয়ারা এর পসলির তে 

ফসে : পেয়ারা 

পসি ব্যবস্থােনা : 

িারা পরােলণর সময় মাটি শুকলনা োকলে মালঝ মালঝ োেকা পসি রেন। বৃরদ্ধর িােরমক েয ঘালয় ৮-১০ বার োরনর িলয়াজন েয়। ফেন্ত 

গালছ শুষ্ক পমৌসুলম (রিলসম্বর পেলক এরিে) েয ঘন্ত ১০-১৫ রেন ের ের োরন পসলির ব্যবস্থা করলে ফে ঝরা হ্রাস োলব এবাং ফে বড় েলব ও 

ফেন বাড়লব। গালছ সার িলয়ালগর ের এবাং খরার সময় রবলশি কলর ফলের গুটি আসার সময় পসি রেন। পগাড়ার আগাছা েররষ্কার ও মাটি 

পঢো পভলে রেন। 

পসি ও রনকাশ েদ্ধরত : 

1 : পগাড়ায় োরন জমলে গাছ মারা পযলত োলর। তাই দ্রুত োরন সরালনার ব্যবস্থা রনন। 

 

েবণাক্ত এোকায় পসি িযুরক্ত : 

শাখায়/ মািায় কেরস  পেঁলধ রিে পসিরেন। গালছর পগারায় মাটিলত  সরছদ্র কেরস পুলত পসি রেন। পগাড়ায় বজব মােরিাং উেকারী। 

তলের উৎস : 



কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

 

পেয়ারা এর আগাছার তে 

ফসে : পেয়ারা 

আগাছার নাম : দুব ঘা 

আগাছা জন্মালনার পমৌসুম : খররলফ পবরশ বালড়। খরা সইলত োলর। এরিে পেলক জুোইলয়র মালঝ ফুে পফালট ও বীজ পবশী েয়। 

আগাছার ধরন : বহুবি ঘজীবী র্াসজাতীয় বীরুৎ আগাছা। 

িরতকালরর উোয় : 

জরম রনয়রমত জরম েয ঘলবক্ষণ করুন। পসি ও সার পেবার ের পজা আসা মাত্র রনরড়লয় আগাছা বাছাই। 

তলের উৎস : 

েরক্ষণাঞ্চলের উেলযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা কাউরিে, নলভম্বর, ২০১৩। 

 

ফসে : পেয়ারা 

আগাছার নাম : মুো/ভাোইে 

আগাছা জন্মালনার পমৌসুম : খররলফ পবরশ বালড়। খরা সইলত োলর। এরিে পেলক জুোইলয়র মালঝ ফুে পফালট ও বীজ বাড়রত েয়। মাঝারর 

পেলক উঁচু জরমসে িায় সবখালন আলকা বা ছায়ালত এর রবিরণ। 

আগাছার ধরন : বহুবি ঘজীবী র্াসজাতীয় বীরুৎ আগাছা। 

িরতকালরর উোয় : 

মাটির অগভীলর আগাছার রশকর রনড়ারন, পকাোে, োেে রেলয় ও োতলড় তুলে শুরকলয় পমলর পফলুন। 

তলের উৎস : 

েরক্ষণাঞ্চলের উেলযাগী কৃরি িযুরক্ত, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা কাউরিে, নলভম্বর, ২০১৩। 

 

পেয়ারা এর আবোওয়া ও দুলয ঘাগ তে 

ফসে : পেয়ারা 

বাাংো মালসর নাম : ফাল্গুন 

ইাংলররজ মালসর নাম : পফব্রুয়ারী 

ফসে ফেলনর সময়কাে : সারা বছর 

দুলয ঘালগর নাম : ঝড় / রশোবৃরষ্ট্ 

দুলয ঘাগ পূব ঘিস্তুরত : 

খ ুঁটি পমরামত কলর মজবুত কলর রনন। রনষ্কাশন নাো িস্তত রাখন। 

দুলয ঘাগকােীন/দুলয ঘাগ েরবতী িস্তুরত : 

তাড়াতারড় অরতররক্ত বৃরষ্ট্র োরন পবর করার ব্যবস্থা করুন। 

দুলয ঘাগ পূব ঘবাতঘা : গণ মাধ্যলম বাতঘা পশানা। 

িস্তুরত : বাড়রত ফসে তুলে পফলুন। খটির ব্যবস্থা করুন। 

তলের উৎস : 



জেবায়ু েররবতঘন ও কৃরি-কৃরি তে সারভ ঘস (এআইএস)। 

কৃরি তে সারভ ঘস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

ফসে : পেয়ারা 

বাাংো মালসর নাম : বিত্র 

ইাংলররজ মালসর নাম : এরিে 

ফসে ফেলনর সময়কাে : সারা বছর 

দুলয ঘালগর নাম : খরা 

দুলয ঘাগ পূব ঘিস্তুরত : 

পসি নাো, পসি যন্ত্র িস্তত রাখন। 

দুলয ঘাগকােীন/দুলয ঘাগ েরবতী িস্তুরত : 

ঝন ঘা রেলয় পসি রেন। 

দুলয ঘাগ পূব ঘবাতঘা : গণ মাধ্যলম বাতঘা পশানা 

িস্তুরত : সাররলত বুনুন, যালত জরমলত পসলির নাো বতরর কলর রাখন। বাড়রত ফসে তুলে পফলুন। 

তলের উৎস : 

জেবায়ু েররবতঘন ও কৃরি-কৃরি তে সারভ ঘস (এআইএস)। 

কৃরি তে সারভ ঘস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

ফসে : পেয়ারা 

বাাংো মালসর নাম : আিাঢ ়

ইাংলররজ মালসর নাম : জুোই 

ফসে ফেলনর সময়কাে : সারা বছর 

দুলয ঘালগর নাম : অরত বৃরষ্ট্ 

দুলয ঘাগ পূব ঘিস্তুরত : 

রনষ্কাশন নাো িস্তত রাখন। 

দুলয ঘাগকােীন/দুলয ঘাগ েরবতী িস্তুরত : 

তাড়াতারড় অরতররক্ত বৃরষ্ট্র োরন পবর করার ব্যবস্থা করুন। 

দুলয ঘাগ পূব ঘবাতঘা : গণ মাধ্যলম বাতঘা পশানা। 

িস্তুরত : রনষ্কাশন নাো িস্তত রাখন। 

তলের উৎস : 

জেবায়ু েররবতঘন ও কৃরি-কৃরি তে সারভ ঘস (এআইএস)। 

কৃরি তে সারভ ঘস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

পেয়ারা এর পোকার তে 

http://www.ais.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/


ফসে : পেয়ারা 

পোকার নাম : পেয়ারার পস্কে/লখাসা পোকা 

পোকার স্থানীয় নাম : : পখাসা পোকা 

পোকা পিনার উোয় : ২-৩ রম.রম. রিম্বাকৃরতর বাোরম পেলক ধূসর রলঙর পোকা বাচ্চাসে েেলবলধ গালছর িালে শক্ত কলর পেলগ োলক। 

পখােস আঁলশর মলতা। 

ক্ষরতর ধরণ : োতা ও নরম িালের রস চুলি পনয় ফলে গাছ দুব ঘে েয়। গালছ রেঁেড়া পেখা যায়। এর আক্রমলণ অলনক সময় োতা ঝলর যায় 

এবাং িাে মলর যায়। 

আক্রমলণর েয ঘায় : বাড়ন্ত েয ঘায়, ফলের বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : োতা , িগা 

পোকার পযসব স্তর ক্ষরত কলর : পূণ ঘ বয়স্ক , কীড়া 

ব্যবস্থােনা : 

িাইলমলোলয়ট জাতীয় কীটনাশক (লযমন টাফগার ২০ রম.রে.) ১০ রে. োলর োরনলত রমরশলয় পশি রবলকলে পে করুন। কীটনাশক পে 

করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

পূব ঘ-িস্তুরত : 

রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত োতা ও িগা ছাঁটাই কলর ধ্বাংস করুন। 

তলের উৎস : 

সমরিত বাোই ব্যবস্থােনা ও রবরভন্ন ফসলের ক্ষরতকারক পোকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব রবভাগ, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ফসে : পেয়ারা 

পোকার নাম : পেয়ারার সাো মারছ পোকা 

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার সাো মারছ পোকা 

পোকা পিনার উোয় : সাো োখাযুক্ত পোকা। পেখলত োনোতা/হৃেরেলন্ডর মলতা। স্ত্রী মারছ োতার রনলি িক্রাকালর পমালমর আবরলণ রিম 

োলড়। রিম ফুলট অনুরূে পছাট বাচ্চারা সাো তুোর মলতা আবরলণর রনলি লুরকলয় োলক। 

ক্ষরতর ধরণ : এরা োতার রস চুলি খায় ফলে গাছ দুব ঘে েলয় েলড়। োতায় অসাংখ্য সাো বা েেলেলট োগ েয়। সাো তুোর মত বস্তু ও সাো 

োখাযুক্ত মারছ পেখা যায়। তীি আক্রমলণ আক্রান্ত োতা ঝলর েলড়। 

আক্রমলণর েয ঘায় : বাড়ন্ত েয ঘায়, ফলের বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : োতা 

পোকার পযসব স্তর ক্ষরত কলর : পূণ ঘ বয়স্ক , কীড়া 

ব্যবস্থােনা : 

আক্রমণ পবরশ েলে ইরমিালিালরারিি জাতীয় কীটনাশক (লযমন এিমায়ার অেবা টিলিা ৭-১০ রমরেরেটার / ২মুখ ) ১০ রেটার োরনলত 

রমরশলয় িরত ৫ শতলক পে করলত েলব ১০ রেন েরের ২/৩ বার। কীটনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

 বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 
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পূব ঘ-িস্তুরত : 

রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন করুন। 

অন্যান্য : 

সাো আঠাযুক্ত পবাি ঘ স্থােন বা আলোর ফাঁে ব্যবোর করুন। আক্রান্ত োতা তুলে ধ্বাংস করুন। ৫০ গ্রাম সাবালনর গুড়া ১০ রেটার োরনলত গুলে 

োতার রনলি সপ্তালে ২/৩ বার ভাে কলর পে করুন। সালে ৫ পকৌটা গুে (তামাক গুড়া) োরনলত রমরশলয় রেন। ভাে ফোফে োলবন। 

তলের উৎস : 

সমরিত বাোই ব্যবস্থােনা ও রবরভন্ন ফসলের ক্ষরতকারক পোকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব রবভাগ, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসে : পেয়ারা 

পোকার নাম : পেয়ারার জাব পোকা 

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার জাব পোকা 

পোকা পিনার উোয় : নরম পেলের ক্ষুদ্র সবুজ পোকা 

ক্ষরতর ধরণ : পোকা গালছর োতা ও আগার রস পখলয় পফলে এবাং এক ধরলনর রমরষ্ট্ রস রনঃসরণ কলর। এর আক্রমণ পবরশ েলে শুটি পমাল্ড 

ছত্রালকর আক্রমণ র্লট এবাং োতায় কালো আবরণ পেখা যায়। 

আক্রমলণর েয ঘায় : বাড়ন্ত েয ঘায়, িারা 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : োতা , িগা 

পোকার পযসব স্তর ক্ষরত কলর : পূণ ঘ বয়স্ক , কীড়া 

ব্যবস্থােনা : 

আক্রমণ পবরশ েলে ইরমিালিালরারিি জাতীয় কীটনাশক (লযমন এিমায়ার অেবা টিলিা ৭-১০ রমরেরেটার / ২মুখ) ১০ রেটার োরনলত 

রমরশলয় িরত ৫ শতলক পে করলত েলব ১০ রেন েরের ২/৩ বার। কীটনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

  

পূব ঘ-িস্তুরত : 

ফে সাংগ্রে পশি েলে গালছর মরা িােোো, ফলের পবাঁটা, পরাগ বা পোকা আক্রান্ত িাে োো ও অরতর্ন িাে োো ছাঁটাই কলর েররস্কার 

কলর রেন। েররস্কার করার ের একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক িারা পুলরা গাছ ভােভালব পে করুন। রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন 

করুন। 

অন্যান্য : 

সাবানযুক্ত োরন পে করা যায় অেবা আধাভাো রনমবীলজর োরন (১ রেটার োরনলত ৫০ গ্রাম রনমবীজ পভলে ১২ র্িা রভরজলয় পরলখ 

পেঁলক রনলত েলব) আক্রান্ত গালছ ১০ রেন ের ের ৩ বার পে করলে পোকা রনয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামালকর গুড়া (১০গ্রাম), সাবালনর 

গুড়া (৫গ্রাম) ও রনলমর োতার রস িরত রেটার োরনলত রমরশলয় ব্যবোর করা যায়। 

তলের উৎস : 

সমরিত বাোই ব্যবস্থােনা ও রবরভন্ন ফসলের ক্ষরতকারক পোকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব রবভাগ, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসে : পেয়ারা 

পোকার নাম : পেয়ারার মারছ পোকা 

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার মারছ পোকা 
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পোকা পিনার উোয় : োেলি বাোরম মারছর র্ালড় েলুে োগযুক্ত পরখা আলছ। োখা স্বচ্ছ।। োখার রনলির রেলকর রকনারায় কালো োগ আলছ। 

পেট পমাটা, স্ত্রী মারছর পেছলন সরু ও পিাখা রিম োড়ার সু ুঁইলয়র মলতা নে আলছ। রিম সাো নলের মলতা এবাং এক রেলক বাঁকা। 

ক্ষরতর ধরণ : ক্রীড়া রছদ্র কলর ফলের রভতলর ঢুলক ফলের মাাংসে অাংশ পখলত োলক এবাং ফে পভতলর েলি যায়। 

আক্রমলণর েয ঘায় : বাড়ন্ত েয ঘায়, ফলের বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : সব 

পোকার পযসব স্তর ক্ষরত কলর : কীড়া 

ব্যবস্থােনা : 

মারছ পোকা রনয়ন্ত্রলণর জন্য সেজ উোয় েে ফেন্ত গালছ পসক্স পফলরামন ফাঁে ঝুোলনা। পোকা েমলনর জন্য পফরনট্ররেয়ন জাতীয় কীটনাশক 

( পযমন সুরমরেয়ন বা ফরেরেয়ন ২০ রমরেরেটার) িরত ১০ রেটার োরনলত রমরশলয় ১০ রেন ের ের ২-৩ বার ভােভালব পে 

করুন।কীটনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

পসক্স পফলরামন ফাঁে রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

  

পূব ঘ-িস্তুরত : 

ফে সাংগ্রে পশি েলে গালছর মরা িােোো, ফলের পবাঁটা, পরাগ বা পোকা আক্রান্ত িাে োো ও অরতর্ন িাে োো ছাঁটাই কলর েররস্কার 

কলর রেন। েররস্কার করার ের একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক িারা পুলরা গাছ ভােভালব পে করুন। রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন 

করুন। 

অন্যান্য : 

পুলরাপুরর োকার আলগ ফে পতাো। ফে পছাট োকলতই ব্যারগাং করা বা েরেরেন রেলয় প্যারিলয় রেন। ফে পতাোর ের পসগুলো ৫% েবন 

োরনলত ১ র্িা রভরজলয় রাখা। 

তলের উৎস : 

ফসলের সমরিত বাোই ব্যবস্থােনা, মৃতুযঞ্জয় রায়, ২০১৬, অরনন্দ্য িকাশ। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসে : পেয়ারা 

পোকার নাম : পেয়ারার রবছা পোকা 

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার রবছা পোকা 

পোকা পিনার উোয় : পূণ ঘাে পোকা এক ধরলনর মে। পমলট ও সাো পছাে পছাে োখা পমো অবস্থায় ৩৫-৪৫ রম.রম.। রিম ফুলট ৮-১০ রেলন 

ফুলট কীড়া বাকলের রনলি লুরকলয় োলক। োেকা বাোরম রলঙর ৫০-৬০ রম.রম. েম্বা, মাো গাঢ় বাোরম রলঙর। 

ক্ষরতর ধরণ : এ পোকা গাছলক অাংরশক বা সম্পুণ ঘ োতাশুন্য কলর পফলে। অলনক সময় মারাত্মক আক্রমলণ গালছ ফে আলসনা। 

আক্রমলণর েয ঘায় : সব 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : োতা 

পোকার পযসব স্তর ক্ষরত কলর : কীড়া 

ব্যবস্থােনা : 

সাইোরলমরথ্রন জাতীয় কীটনাশক ( পযমন: কট বা ররেকি ঘ বা রসমবুস বা পফনম বা এররলভা ১০ ইরস ১০ রমরেরেটার) িরত ১০ রেটার 

োরনলত রমরশলয় ১০ রেন েরের ২-৩ বার পুলরা গালছ পে করুন। কীটনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f
https://drive.google.com/open?id=1bzPv3pNeqlLiKn54tuJZc8U9g3wjfa_f
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/


বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

পূব ঘ-িস্তুরত : 

রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন করুন। 

তলের উৎস : 

সমরিত বাোই ব্যবস্থােনা ও রবরভন্ন ফসলের ক্ষরতকারক পোকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব রবভাগ, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

ফসে : পেয়ারা 

পোকার নাম : পেয়ারার রমরেবাগ/ছাতরা পোকা 

পোকার স্থানীয় নাম : : ছাতরা পোকা 

পোকা পিনার উোয় : দুলধর মত সাো বলণ ঘর এবাং পমাম জাতীয় োউিার িারা নরম পেে আবৃত োলক। 

ক্ষরতর ধরণ : এরা করি ফে, োতা ও িালের রস চুলি পনয়, ফলে গাছ দুব ঘে েয়। পোকার আক্রমলণ োতা, ফে ও িালে সাো সাো তুোর 

মত পেখা যায়। অলনক সময় রেঁেড়া পেখা যায়। এর আক্রমলণ অলনক সময় োতা ঝলর যায় এবাং িাে মলর যায়। 

আক্রমলণর েয ঘায় : বাড়ন্ত েয ঘায়, িারা, পূণ ঘ বয়স্ক 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : কাণ্ড , োতা , িগা 

পোকার পযসব স্তর ক্ষরত কলর : োভ ঘা , পূণ ঘ বয়স্ক 

ব্যবস্থােনা : 

আক্রমণ পবরশ েলে ইরমিালিালরারিি জাতীয় কীটনাশক (লযমন এিমায়ার অেবা টিলিা ৭-১০ রমরেরেটার / ২মুখ) ১০ রেটার োরনলত 

রমরশলয় িরত ৫ শতলক পে করলত েলব ১০ রেন েরের ২/৩ বার। কীটনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

পূব ঘ-িস্তুরত : 

রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন করুন। 

অন্যান্য : 

সাবানযুক্ত োরন পে করা যায় অেবা আধাভাো রনমবীলজর োরন (১ রেটার োরনলত ৫০ গ্রাম রনমবীজ পভলে ১২ র্িা রভরজলয় পরলখ 

পেঁলক রনলত েলব) আক্রান্ত গালছ ১০ রেন ের ের ৩ বার পে করলে পোকা রনয়ন্ত্রণ করা যায়। এছাড়াও তামালকর গুড়া (১০গ্রাম), সাবালনর 

গুুঁড়া (৫গ্রাম) ও রনলমর োতার রস  িরত রেটার োরনলত রমরশলয় ব্যবোর করা যায়। আক্রান্ত অাংশ পোকাসে তুলে ধ্বাংস করলত েলব। খব 

পজালর োরন পে কলরও িােরমক অবস্থায় এ পোকা রনয়ন্ত্রণ করা যায়। 

তলের উৎস : 

সমরিত বাোই ব্যবস্থােনা ও রবরভন্ন ফসলের ক্ষরতকারক পোকামাকড় েমন, কীটতত্ত্ব রবভাগ, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম ও ি. পমাঃ শামসুে আেম রমঠু, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয়। 

 

ফসে : পেয়ারা 

পোকার নাম : পেয়ারার ফেরছদ্রকারী পোকা 

পোকার স্থানীয় নাম : : পেয়ারার ফেরছদ্রকারী পোকা 

https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


পোকা পিনার উোয় : পূণ ঘাে স্ত্রী িজােরত পেখলত বাোরম-লবগুরন, সামলনর োখার কমো রলের পছাে আলছ। কীড়া গাঢ় বাোরম, গালয় 

পছাট পছাট েশম ও পছাে পছাে সাো োগ আলছ। 

ক্ষরতর ধরণ : কীড়া ফে রছদ্র কলর ফলের রভতলর ঢুলক নষ্ট্ কলর। ফলে রছদ্র পেখা যায়। ফে রবকৃত েলয় যায়। আক্রান্ত ফলে েিন ধলর। 

খাওয়া যায় না। 

আক্রমলণর েয ঘায় : ফলের বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : ফে 

পোকার পযসব স্তর ক্ষরত কলর : কীড়া 

ব্যবস্থােনা : 

১০ রেটার োরনলত ২০ রমরেরেটার িায়ারজনন ৬০ ইরস/ম্যাোরেয়ন ৫৭ ইরস/লিরসস ২.৫ ইরস গুলে ১৫ রেন অন্তর ২-৩ বার পে 

করা।কীটনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

পূব ঘ-িস্তুরত : 

ফে সাংগ্রে পশি েলে গালছর মরা িােোো, ফলের পবাঁটা, পরাগ বা পোকা আক্রান্ত িাে োো ও অরতর্ন িাে োো ছাঁটাই কলর েররস্কার 

কলর রেন। েররস্কার করার ের একটি ছত্রাকনাশক ও একটি কীটনাশক িারা পুলরা গাছ ভােভালব পে করুন। রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন 

করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত ফে তুলে মাটিলত পু ুঁলত পফো, করি োকলতই ফে ব্যারগাং করা বা েরেরেন রেলয় প্যারিলয় রেন। ফলে রবিলটাে ফাঁে স্থােন করা। 

রবিলটাে সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

তলের উৎস : 

ফসলের সমরিত বাোই ব্যবস্থােনা, মৃতুযঞ্জয় রায়, ২০১৬, অরনন্দ্য িকাশ। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

পেয়ারা এর পরালগর তে 

ফসে : পেয়ারা 

পরালগর নাম : পেয়ারার ফে শুরকলয় যাওয়া 

পরালগর কারণ : একধরলণর ছত্রাক 

ক্ষরতর ধরণ : আক্রমলণ করি ফে শুরকলয় যায়। ছত্রালকর কারলণ বা শরীরবৃত্তীয় কারলণ এ পরাগ েলয় োলক। 

ফসলের পয েয ঘালয় আক্রমণ কলর : ফলের বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : কাণ্ড 

ব্যবস্থােনা : 

ফে মটর োনার মত আকালরর েলে পিারেলকানাজে জাতীয় ছত্রাকনাশক (লযমন টিল্ট ৫ রমরে/ ১ মুখ) ১০ রেটার োরনলত রমরশলয় িরত ৫ 

শতলক ১০-১২ রেন ের ের ২-৩ বার পে করলত েলব। ছত্রাকনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

পূব ঘ-িস্তুরত : 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
https://drive.google.com/open?id=1QHjBUOZ7QXYFFsmBBZrCopnA9ZWsu0RK
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রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত ফে, োতা ও িগা ছাঁটাই কলর ধ্বাংস করুন। গালছর রনলি েড়া ফে, োতা সাংগ্রে কলর পুলড় পফলুন। সুিম সার িলয়াগ করা এবাং 

খরার পমৌসুলম েরররমত পসি রেন। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

ফসে : পেয়ারা 

পরালগর নাম : পেয়ারার পরি রাষ্ট্ 

পরালগর কারণ : একধরলণর সবুজ বশবাে 

ক্ষরতর ধরণ : োতায় ও ফলে োেলি মররিার মত একধরলনর উচু োগ পেখা যায়। 

ফসলের পয েয ঘালয় আক্রমণ কলর : বাড়ন্ত েয ঘায় , ফলের বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : োতা , ফে 

ব্যবস্থােনা : 

কোর অরক্সলিারাইি জাতীয় ছত্রাক নাশক (কুিারভট ২০ গ্রাম) ১০ রে. োরনলত রমরশলয় ১৫ রেন েরের ২ বার পে করুন। ছত্রাকনাশক 

পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

পূব ঘ-িস্তুরত : 

ফে সাংগ্রে পশি েলে গালছর মরা িােোো, ফলের পবাঁটা, পরাগ বা পোকা আক্রান্ত িাে োো ও অরতর্ন িাে োো ছাঁটাই কলর েররস্কার 

কলর রেন। েররস্কার করার ের একটি ছত্রাকনাশক িারা পুলরা গাছ ভােভালব পে করুন। রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত ফে, োতা ও িগা ছাঁটাই কলর ধ্বাংস করুন। গালছর রনলি েড়া ফে, োতা সাংগ্রে কলর  পুরড়লয় পফলুন। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসে : পেয়ারা 

পরালগর নাম : পেয়ারার এনথ্রাকলনাজ 

পরালগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষরতর ধরণ : োতায় কাে োগ েলড়। করি োতা আগা পেলক শুরকলয় যায়। ফলের গালয় পছাট পছাট বাোমী োগ ক্রলম ক্রলম বড় েয়। ক্ষত 

সৃরষ্ট্ েয় এবাং ফে পফলট যায়। 

ফসলের পয েয ঘালয় আক্রমণ কলর : বাড়ন্ত েয ঘায় , ফলের বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : োতা , ফে 

ব্যবস্থােনা : 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


ফে মটর োনার মত আকালরর েলে পিারেলকানাজে জাতীয় ছত্রাকনাশক (লযমন টিল্ট ৫ রমরে/ ১ মুখ) ১০ রেটার োরনলত রমরশলয় িরত ৫ 

শতলক ১০-১২ রেন ের ের ২-৩ বার পে করলত েলব। ছত্রাকনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

 বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

পূব ঘ-িস্তুরত : 

ফে সাংগ্রে পশি েলে গালছর মরা িােোো, ফলের পবাঁটা, পরাগ বা পোকা আক্রান্ত িাে োো ও অরতর্ন িাে োো ছাঁটাই কলর েররস্কার 

কলর রেন। েররস্কার করার ের একটি ছত্রাকনাশক িারা পুলরা গাছ ভােভালব পে করুন। রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন করুন। 

অন্যান্য : 

আক্রান্ত ফে, োতা ও িগা ছাঁটাই কলর ধ্বাংস করুন। গালছর রনলি েড়া ফে, োতা সাংগ্রে কলর  পুরড়লয় পফলুন। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসে : পেয়ারা 

পরালগর নাম : পেয়ারার স্কযাব পরাগ 

পরালগর কারণ : একধরলণর ছত্রাক 

ক্ষরতর ধরণ : ফলে পছাট বা মাঝারর আকালরর কাে োগ েলড়। 

ফসলের পয েয ঘালয় আক্রমণ কলর : বাড়ন্ত েয ঘায় , ফলের বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : কাণ্ড , ফে 

ব্যবস্থােনা : 

ফে মটর োনার মত আকালরর েলে পিারেলকানাজে জাতীয় ছত্রাকনাশক (লযমন টিল্ট ৫ রমরে/ ১ মুখ) ১০ রেটার োরনলত রমরশলয় িরত ৫ 

শতলক ১০-১২ রেন ের ের ২-৩ বার পে করলত েলব। ছত্রাকনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

পূব ঘ-িস্তুরত : 

গালছর োতা শুকলনা োকা আবস্থায় বাগালনর েররিয ঘা করা ও বাগান েররচ্ছ।ন্ন রাখন। 

অন্যান্য : 

১৫ রেন েরের ২-৩ বার পবালে ঘারমেণ পে করুন। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসে : পেয়ারা 

পরালগর নাম : পেয়ারার োউিারর রমেরিউ 

পরালগর কারণ : ছত্রাক 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


ক্ষরতর ধরণ : পরালগর জীবাণু োতায় সাো োউিালরর আবরণ সৃরষ্ট্ কলর। োত রেলয় র্িলে োউিার সলর যায়। 

ফসলের পয েয ঘালয় আক্রমণ কলর : বাড়ন্ত েয ঘায় , ফলের বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : কাণ্ড , োতা , ফে 

ব্যবস্থােনা : 

পিারেলকানাজে জাতীয় ছত্রাকনাশক (লযমন টিল্ট ৫ রমরে/ ১ মুখ) ১০ রেটার োরনলত রমরশলয় িরত ৫ শতলক  ১০-১২ রেন ের ের ২-৩ 

বার পে করলত েলব। ছত্রাকনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

পূব ঘ-িস্তুরত : 

ফে সাংগ্রে পশি েলে গালছর মরা িােোো, ফলের পবাঁটা, পরাগ বা পোকা আক্রান্ত িাে োো ও অরতর্ন িাে োো ছাঁটাই কলর েররস্কার 

কলর রেন। েররস্কার করার ের একটি ছত্রাকনাশক িারা পুলরা গাছ ভােভালব পে করুন। রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন করুন। 

অন্যান্য : 

োরন পে কলর পরালগর িলকাে করমলয় আনুন। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃোসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৩। 

 

ফসে : পেয়ারা 

পরালগর নাম : পেয়ারার ঢলে েড়া পরাগ 

পরালগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষরতর ধরণ : পরাগাক্রান্ত গালছর োতা িেলম েলুে েলয় শুরকলয় মারা পযলত শুরু কলর। িগায় িেলম েক্ষণ পেখা পেয়। েলর পুলরা িাে 

একোশ পশলি ১০-১৫ রেলনর মলধ্য সম্পূন্ন গাছ ঢলে েলড়। োে মাটিলত োগালনা গালছ এ পরাগ পবশী েয়। 

ফসলের পয েয ঘালয় আক্রমণ কলর : বাড়ন্ত েয ঘায় , ফলের বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : কাণ্ড , োতা , ফে 

ব্যবস্থােনা : 

রকছুটা সুস্থ অাংশসে আক্রান্ত অাংশ পকলট পুরড়লয় পফলুন এবাং আটা অাংলশ পবালে ঘা রমেণ বা কোর অরক্সলিারাইি জাতীয় ছত্রাক নাশক 

(কুিারভট  ২০ গ্রাম) ১০ রে. োরনলত  রমরশলয় ১৫ রেন েরের ২ বার পে করুন। ছত্রাকনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

  

পূব ঘ-িস্তুরত : 

পেয়ারা বাগান েররষ্কার রাখলত েলব। েররস্কার করার ের একটি ছত্রাকনাশক িারা পুলরা গাছ ভােভালব পে করুন। রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন 

করুন। মাটিলত িরসকে িলয়াগ কলর এ পরাগ িরতলরাধ কর যায়। 

অন্যান্য : 

ঢলে েড়া পরাগ িরতলরাধী জাত েলো েরে পেয়ারা, আঙ্গুর পেয়ারা ও স্ট্রলবরর পেয়ারা। 

তলের উৎস : 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE
http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


পেয়ারা িালির উন্নত কোলকৌশে, ি. এম. এ. ররেম ও ি. পমাঃ শামসুে আেম রমঠু, ২০১০, বাাংোলেশ কৃরি রবিরবদ্যােয়। 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

ফসে : পেয়ারা 

পরালগর নাম : পেয়ারার আগা মরা পরাগ 

পরালগর কারণ : ছত্রাক 

ক্ষরতর ধরণ : পুলরা গাছ বা গালছর িাে আগা পেলক শুরু কলর ক্রমশ রনলির রেলক মলর পযলত পেখা যায়। 

ফসলের পয েয ঘালয় আক্রমণ কলর : বাড়ন্ত েয ঘায় 

ফসলের পয অাংলশ আক্রমণ কলর : আগা , িগা 

ব্যবস্থােনা : 

রকছুটা সুস্থ অাংশসে আক্রান্ত অাংশ পকলট পুরড়লয় পফলুন এবাং আটা অাংলশ পবালে ঘা রমেণ বা কোর অরক্সলিারাইি জাতীয় ছত্রাকনাশক 

(কুিারভট ২০ গ্রাম) ১০ রে. োরনলত রমরশলয় ১৫ রেন েরের ২ বার পে করুন। ছত্রাকনাশক পে করায় সতকঘতা অবেম্বন করলত েলব। 

বাোইনাশলকর রবস্তাররত তলের জন্য রভরজট করুন 

বাোইনাশক ব্যবোলরর সতকঘতা সপলকঘ রবস্তাররত জানলত রিক করুন 

  

পূব ঘ-িস্তুরত : 

ফে সাংগ্রে পশি েলে গালছর মরা িােোো, ফলের পবাঁটা, পরাগ বা পোকা আক্রান্ত িাে োো ও অরতর্ন িাে োো ছাঁটাই কলর েররস্কার 

কলর রেন। েররস্কার করার ের একটি ছত্রাকনাশক িারা পুলরা গাছ ভােভালব পে করুন। রনয়রমত বাগান েররেশ ঘন করুন। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

ফসলের বাোই ব্যবস্থােনা, পমাঃ োসানুর রেমান, রিতীয় সাংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩। 

 

পেয়ারা এর ফসে পতাো এবাং সাংরক্ষলণর তে 

ফসে : পেয়ারা 

ফসে পতাো : গ্রীলের পশি পেলক বি ঘার পশি েয ঘন্ত এবাং শীতকালে পেয়ারা োওয়া যায়। পুষ্ট্ বা িাসা ফে সাবধালন োড়লত েলব। োকা 

পেয়ারার রাং োেকা সবুজ বা োেকা েলুে েয়। পেয়ারা পকান অবস্থালতই পবরশ োকলত পেলবন না, এলত স্বাে কলম যায়। উঁচু িাে পেলক 

বাঁলশর মাোয় েলে ও আঁকরশ োরগলয় পেয়ারা োড়লত েয়। েররেক্ক পেয়ারা পবাঁটা বা দু-একটি োতাসে কাটলে পবরশ রেন সলতজ োলক 

এবাং বাজালর োম পবরশ োওয়া যায়। িখর পরাে ও বৃরষ্ট্র সময় পেয়ারা োড়া উরিৎ নয়। িরতটি পেয়ারা গাছ িেম রেলক ৪০০ পেলক ৫০০ 

টি ফে উৎেন্ন কলর। তারের ৮-১০ বছর ের ৯০০-১০০০ টি ফে উৎেন্ন কলর। ১০ বছলরর ের ফে খব কলম যায়। বতঘমালন আধুরনক 

জাতসমূলের গাছ ৪-৫ বছলরর পবরশ বাগালন রাখা ঠিক না। এলত ফেন ভাে েয় না। 

ফসে সাংরক্ষলণর পূলব ঘ : 

ফে পতাোর ের পোকা খাওয়া, পরাগাক্রান্ত পছাট বড় বাছাই কলর রনন। 

িরক্রয়াজাতকরণ : 

কাঁিা ফে সরাসরর, েবণ মররি বা কাসুরন্দ্ রেলয়ও খাওয়া েয়। োকা পেয়ারা জুস পজম-লজরের িভৃরতর জন্য িরক্রয়াজাত করা েয়। 

সাংরক্ষণ : পেয়ারা ফে ৮-১৪ রিগ্রী পস. তােমাত্রায় িার (৪) সপ্তাে েয ঘন্ত সাংরক্ষণ করা যায়। 

তলের উৎস : 

http://pest2.bengalsols.com/
https://drive.google.com/open?id=1gprvbip5s7XZG_t-HhqtRJzbZY1FF-YE


কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

 

পেয়ারা এর বীজ উৎোেন এবাং সাংরক্ষলণর তে 

ফসে : পেয়ারা 

বীজ উৎোেন : 

বীজ েলক বাংশ রবস্তালর জালতর মান ঠিক োলক না ফেন পেররলত আলস; তাই গুটী কেম করাই উত্তম। বি ঘার শুরুলত গুটি কেম 

করুন।  ১.০-১.৫ বসলরর সুস্থ সবে পেরিলের মতন পমাটা িাে আগা পেলক রনলির রেলক ৩০-৩৮ পসরম বাে রেলয় । ৪-৫ পসরম েররমাণ 

জায়গার বাকে পগাে কলর পকলট, খব ভাে কলর েররস্কার তুলে পফলুন, রেরচ্ছ।ে েোে ঘ র্লি সররলয় পফলুন। কাঠ পযন ক্ষত না েয়। কাটা 

স্থালন আধাআরধ েিা পগাবর ও কাোমাটি পমশালনা বে ভাে কলর পিলে পঢলক রেন। কােড়/েরেরেন রসট রেলয় পবলধ রেন। পযন মালঝর টুকু 

পমাটা এবাং দুই োশ সরু োলক। গুটি শুরকলয় এলে রভরজলয় রেন। ১.০-১.৫ মালস রশকড় গরজলয় যালব। ২ পেলক ৩ বালর কলয়ক পসরম. রনলি 

ধারালো িাকু রেলয় পকলট ছয়ায় পরলখ েররলবলশর সালে খাে খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। 

বীজ সাংরক্ষণ: 

ছায়া জায়গায় কেম সারজলয় রাখন। 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

 

পেয়ারা এর কৃরি উেকরণ 

ফসে : পেয়ারা 

বীজিারপ্ত স্থান : 

রবিস্ত নাস ঘারর পেলক কেম/িারা সাংগ্রে করুন। 

বাাংোলেশ কৃরি উন্নয়ন কলে ঘালরশন (রবএরিরস) বীজ রবক্রয়লকলের তে পেলত রিক করুন 

সার ও বাোইনাশক িারপ্তস্থান : 

বাাংোলেশ কৃরি উন্নয়ন কলে ঘালরশন (রবএরিরস) এর সার রবক্রয় পকে। সরকার অনুলমারেত সার রিোর। পগাবর/ বজব সার িারপ্ত সালেলক্ষ। 

বাোইনাশক স্থানীয় বাজালর োওয়া যায়। 

 সার রিোর এর রবস্তাররত তে পেলত রিক করুন 

তলের উৎস : 

কৃরি িযুরক্ত োতবই, বাাংোলেশ কৃরি গলবিণা ইনরিটিউট, ৬ষ্ঠ সাংস্করন, পসলেম্বর, ২০১৭। 

 

পেয়ারা এর খামার যন্ত্রোরতর তে 

যলন্ত্রর নাম : পকাোে 

ফসে : পেয়ারা 

যলন্ত্রর ধরন : অন্যান্য 

যলন্ত্রর েররিােনা েদ্ধরত : 

েস্ত িারেত/ কারয়ক েম 

যলন্ত্রর ক্ষমতা : েস্ত িারেত/ কারয়ক েম 

যলন্ত্রর উেকাররতা : 

আইে ছাঁটা, পসি ও রনকাশ নাো বতরর। কম জরমর জন্য ফসে পতাো ও েররিয ঘা ব্যবোর েয়। 

http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
http://www.badc.gov.bd/site/page/bc18d3b6-d248-41df-8688-3e471990f24d/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0


যলন্ত্রর ববরশষ্ট্য : 

 সােয়ী মূল্য, সেজ িাপ্য ও সেলজ বেন পযগ্য। 

রক্ষণালবক্ষণ : ব্যবোলরর ের মাটি ও োরন পেলক েররষ্কার কলর রাখন। 

তলের উৎস : 

খামার যারন্ত্রকীকরন এর মাধ্যলম ফসে উৎোেন বৃরদ্ধ িকল্প- ২য় েয ঘায় (২য় সাংলশারধত), কৃরি সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (রি এ ই), খামারবাড়ী, 

ফাম ঘলগট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারর ,২০১৮। 

 

পেয়ারা এর বাজারজাত করলণর তে 

ফসে : পেয়ারা 

িোগত ফসে েররবেন ব্যবস্থা : 

বাঁলশর বড় ঝুরড়লত, ভাড়, ররক্সা ভযান, পনৌকা, েঞ্চ ও পঠোগারড়লত। 

আধুরনক ফসে েররবেন ব্যবস্থা : 

কাগজ/োতো েরেরেন রসট রেলয় মুরড়লয় ট্রাক কাভাি ঘ ভযান। 

িোগত বাজারজাত করণ : 

বাঁলশর বড় ঝুরড়লতভলর োতো িট রেলয় মুরড়লয়। 

ফসে বাজারজাতকরলনর রবস্তাররত তে পেলত রিক করুন 

আধুরনক েদ্ধরতলত বাজারজাত করণ : 

পভাক্তা/রবেণ্ন িারেোনুসালর বাঁলশর বড় ঝুরড়লত, প্লারিক/কলরালগলটি কলিইনালর। 

তলের উৎস : 

কৃরি তে সারভ ঘস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮। 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dam.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/

